Inlichtingenformulier

Voor een nog betere opvang en begeleiding van uw kind stellen we het zeer op
prijs, indien u onderstaande vragen wilt beantwoorden. Tijdens het eerste gesprek
tussen u en de leerkracht van uw kind zal hier op terug gekomen worden.

Naam kind
Geboortedatum
Invuldatum
Door

Levensgeschiedenis
Welk opvallende dingen/bijzonderheden kunt u noemen over zwangerschap,
geboorte, babytijd:

Hoe was uw kind als peuter:

Bijzondere gebeurtenissen in het gezin: zoals geboorte, ziekte, ziekenhuisopname,
scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval:

Gegevens over de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of de vorige school:

Bijzonderheden i.v.m. eten, drinken, medicijnen of allergieën, in slaap komen of
doorslapen:

Speciale begeleiding: logopedie, motoriek, fysiotherapie, Dimence:

Zijn er (erfelijke) leerproblemen in de familie bekend (bijv. dyslexie):

Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent:
0 spontaan
0 opgewekt
0 driftig
0 levendig
0 ontspannen
0 vrolijk

0 zelfverzekerd
0 somber
0 veeleisend
0 agressief
0 gespannen
0 rustig

0 teruggetrokken
0 vermoeiend
0 uitdagend
0 passief
0 overactief
0 open

0 makkelijk
0 lawaaierig
0 verlegen
0 druk
0 jaloers
0 ………………

Ontwikkelingsgegevens
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid: zelf aan- en uitkleden, toiletbezoek*,
buitenspelen, neemt het kind zelf initiatief:

Sociale vaardigheden: omgang met andere kinderen en volwassenen in de buurt
en familie. Verwachtingen over aansluiting bij andere kinderen in de groep op
school:

*: Het is de bedoeling dat kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen als ze de
school bezoeken.

Emotionele stabiliteit: Aard van het kind o.a. wat maakt het kind boos, angstig,
teruggetrokken, hoe gaan de ouders daarmee om, geruststellende
voorwerpen/bezigheden voor het kind:

Spelontwikkeling: Favoriete spelactiviteiten binnen en buiten. Voorkeur voor
speelgoed en speelkameraadjes:

Taalontwikkeling: Welke taal wordt er thuis gesproken? Kan uw kind goed
verstaanbaar spreken? Is er interesse in tekenen, schrijven, boekjes bekijken, lezen,
computer :

Overige bijzonderheden die u als ouders en/of verzorgers belangrijk vindt voor het
naar schoolgaan van uw kind:

Schoolbibliotheek:
Om boeken te lenen van de schoolbibliotheek heeft uw kind een pasje nodig. Is uw
zoon/dochter al in het bezit van een bibliotheekpas?
Ja/nee (indien nee: dan regelen wij er één.)

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming om bij de
peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf informatie op te vragen over uw kind.
Tevens geeft u toestemming om foto’s van uw zoon/dochter te gebruiken voor de
kalender, de schoolgids en/of de website. Indien u dit niet wenst, dan graag
hierboven bij ‘overige bijzonderheden’ vermelden.
handtekening ouder/verzorger 1: _________________________________________________
handtekening ouder/verzorger 2: _________________________________________________

